รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานปศุสัตว์เขต 5
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกลาง สานักงานปศุสัตว์เขต 5
ผู้มาประชุม
1. นายพนม มีศิริพันธุ์
2. นายศราวุธ เขียวศรี
3. นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ
4. นายวุฒิชัย คาดี
5. นายวิจิตร จิตอารี
6. นายมนตรี นวมจิตต์
7. นายอภิเษก คงศิลา
8. นายณัฐวิทย์ อิ่มมาก
9. นายวรศักดิ์ นะไชย
10. นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ
11. นายรังสิมันต์ พุ่มทอง
12. นายสุเทพ สุขผล
13. นายนรินทร์ คาตา
14. นายอภิชาติ ชูศักดิ์เหลือง
15. นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ
16. นางสาวศิริวรรณ สันคม
17. นางสาวอาภาพัชร์ นาทอง
18. นางทิวาพร ศรีอันจันทร์
19. นางสาวประภาพร มูลรังษี
20. นางมณิชญา ประชุม
21. นางสาวณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
22. นายพชร ศรีประสาท
23. นางสาวประวีณ์นุต สุนะ
24. นายเจริญ กัณหา
25. นายสมจิต ศรีอันจันทร์
26. นายกันทรากร นันทวิเชียร
27. นายคมปุาน บัวไพจิตร
28. นายธนกร ร่มโพธิ์
29. นายพุทธิพล กองสุข
30. นายคณกร พินิจศร
31. นางสาวชาลินี ศรีบุญเรือง
32. นายวิทวัส โหมดเทศ
33. นางศศิธร โสภา
34. นางณัฐชา วรอุทัย

ปศุสัตว์เขต 5
ผู้อานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
รักษาการแทนผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพัสดุ
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35. นายวีรพล บุญช้างเผือก
36. นายชูเกียรติ ลีนา
37. นายดวงจันทร์ จายอด
38.นางสาวสุภาพร วงศ์หาญ
39. นายวรพล รัตนชมพู
40. นางสาวกมลาภรณ์ สายหยุด
41. นายณัฐชัย ช่างเพาะ
42. นางสาวเกษมณี วรรณศิษย์
43. นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณนิยม
44. นางสาวชานัญนุช พิมพิสุทธ์
45. นางสาวปริมระพี ศรีวิชัย
46. นางสาวพิมพ์มาดา สุทธะนะ
47. นางสาวกุลธิดา กังสดาลไพรัตน์
48. นายจักรพงษ์ ผิวรัตน์
49. นายจิระพงค์ ศิริพันธ์
50. นายสังคีต คุ้มสะอาด
51. นางสาวธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ
52. นายสมบูรณ์ เผ่ากันทะ
53. นายพิพัฒน์ จุมปู
54. นายสุมิตร พินเจริญ
55. นายวิฑูร ชูแก้ว
56. นายณัฐพล อวัยวานนท์
57. นางสาวกนกอร ปั๋นเชย
58. นายเสฎฐวุฒิ พิมสาร
59. นายทวิช คาแหง
60. นายนัฐพงค์ จันทร์แดง
61. นายพิทักษ์ รัตนะ
62. นางสาวสุพัชรี จาปา
63. นายอรรถวุฒิ อุปทะ

พนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นิติกร
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
นักวิทยาศาสตร์
นายสัตวแพทย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงายผู้ช่วยสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ร่วมทาบุญ
ณ วัดพระธาตุธรรมรัตนเจดีย์ (สานักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต) อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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วาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมประจาเดือ น สานัก งานปศุสั ตว์เ ขต 5 ครั้ งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ปศุสัตว์เขต 5 (นายพนม มีศิริพันธุ์) ตามที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดประชุมประจาเดือน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลาง สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ฝุายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุม ประกอบด้ว ยเอกสาร 12 หน้า ซึ่งได้แจ้งเวียนส่ วน/ฝุ าย เพื่อให้ ดาเนินการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ส่วนสุขภาพสัตว์ (นายอภิเษก คงศิลา)
3.1.1 สถานการณ์การควบคุมโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย อาแม่ออน จ.เชียงใหม่
ภายในปศุสัตว์เขต 5 ตรวจพบโรคคอบวมครั้งล่าสุดที่ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลทางการ
ตรวจจากห้องปฏิบัติการ ไม่พบโรคดังกล่าว ในปัจจุบันนี้โรคคอบวมสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว
สถานการณ์โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบฝูงกระบือปุวย รวม 3 ฝูง
รวม 16 ตัว (7,7,2 ตัว)
- อัตราปุวย 31.25% (5/16)
- อัตราตาย 12.50% (2/16)
การดาเนินการทางปศุสัตว์จังหวัดประสานงานมาทางสานักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อขอเบิกวัคซีนใช้
ในทางควบคุมโรคและปูองกันภายในบริเวณรอบจุดเกิดโรค ทางปศุสัตว์เขตจ่ายวัคซีน 25 ขวด รวม 750
โด๊ส
- ดาเนินการวันที่ 2-4 ก.พ. 2564
- เปูาหมาย เกษตรกร 62 ราย 596 ตัว (โคเนื้อ 511 ตัว กระบือ 85 ตัว)
- ดาเนินการได้ 479 ตัว (โคเนื้อ 410 ตัว กระบือ 69 ตัว)
3.1.2 การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและซากสุกร
การเคลื่อนย้ายสุกรเข้าภายในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ในเดือนมกราคม 2564
สรุปการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าภายในพื้นทีส่ านักงานปศุสัตว์เขต 5
- จานวน 335 เที่ยว ปริมาณสุกร 27,264 ตัว
- ต้นทางหลัก 3 ลาดับแรกมาจาก
1. จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 83 เที่ยว ปริมาณสุกร 4,177 ตัว
2. จังหวัดสุโขทัย จานวน 47 เที่ยว ปริมาณสุกร 3,660 ตัว
3. จังหวัดลพบุรี จานวน 30 เที่ยว ปริมาณสุกร 2,940 ตัว
สรุปการเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้าภายในพื้นทีส่ านักงานปศุสัตว์เขต 5
- จานวน 2,232 เที่ยว ปริมาณซาก 5,928,513.08 กิโลกรัม
- ต้นทางหลัก 3 ลาดับแรกมาจาก
1. จังหวัดนครปฐม จานวน 1,154 เที่ยว ปริมาณซาก 2,907,150 กิโลกรัม
2. จังหวัดตาก จานวน 216 เที่ยว ปริมาณซาก 760,881 กิโลกรัม
3. จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 209 เที่ยว ปริมาณซาก 469,200 กิโลกรัม
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การเคลื่อนย้ายสุกรภายในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ในเดือนมกราคม 2564
สรุปการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตภายในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5
- จานวน 4,556 เที่ยว ปริมาณสุกร 200,754 ตัว
- ต้นทางหลัก 3 ลาดับแรกมาจาก
1. จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,610 เที่ยว ปริมาณสุกร 82,209 ตัว
2. จังหวัดเชียงราย จานวน 880 เที่ยว ปริมาณสุกร 25,546 ตัว
3. จังหวัดลาพูน จานวน 758 ตัว ปริมาณสุกร 41,501 ตัว
สรุปการเคลื่อนย้ายซากสุกรภายในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5
- จานวน 10,625 เที่ยว ปริมาณซาก 6,862,317 กิโลกรัม
- ต้นทางหลัก 3 ลาดับแรกมาจาก
1. จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3,807 เที่ยว ปริมาณซาก 3,139,052 กิโลกรัม
2. จังหวัดเชียงราย จานวน 3,112 เที่ยว ปริมาณซาก 781,790 กิโลกรัม
3. จังหวัดลาพูน จานวน 2,653 เที่ยว ปริมาณซาก 2,147,089 กิโลกรัม
การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและซากสุกรจากเขตพื้นที่อื่นเข้าในพื้นที่ สานักงานปศุสัตว์
เขต 5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564
- จังหวัดที่มีปริมาณการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าในพื้นที่ จานวน 3 ลาดับแรก คือ
1. จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1,515 ตัว ใบอนุญาต 18 ใบ
2. จังหวัดลพบุรี จานวน 1,195 ตัว ใบอนุญาต 17 ใบ
3. จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 1,135 ตัว ใบอนุญาต 12 ใบ
- จังหวัดที่มีปริมาณการเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้าในพื้นที่ จานวน 3 ลาดับแรก คือ
1. จังหวัดนครปฐม จานวน 169,400 กิโลกรัม ใบอนุญาต 74 ใบ
2. จังหวัดตาก จานวน 38,794 กิโลกรัม ใบอนุญาต 14 ใบ
3. จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 30,700 กิโลกรัม ใบอนุญาต 21 ใบ
สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2564
- จังหวัดที่มีปริมาณการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าในพื้นที่ จานวน 3 ลาดับแรก คือ
1. จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 2,245 ตัว ใบอนุญาต 39 ใบ
2. จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1,635 ตัว ใบอนุญาต 25 ใบ
3. จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 1,560 ตัว ใบอนุญาต 16 ใบ
- จังหวัดที่มีปริมาณการเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้าในพื้นที่ จานวน 3 ลาดับแรก คือ
1. จังหวัดนครปฐม จานวน 983,710 กิโลกรัม ใบอนุญาต 421 ใบ
2. จังหวัดตากตาก จานวน 186,742 กิโลกรัม ใบอนุญาต 62 ใบ
3. จังหวัดชลบุรี จานวน 103,000 กิโลกรัม ใบอนุญาต 14 ใบ
สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2564
- จังหวัดที่มปี ริมาณการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าในพื้นที่ จานวน 3 ลาดับแรก คือ
1. จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 3,190 ตัว ใบอนุญาต 35 ใบ
2. จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 2,303 ตัว ใบอนุญาต 46 ใบ
3. จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 2,136 ตัว ใบอนุญาต 22 ใบ
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- จังหวัดที่มีปริมาณการเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้าในพื้นที่ จานวน 3 ลาดับแรก คือ
1. จังหวัดนครปฐม จานวน 814,500 กิโลกรัม ใบอนุญาต 332 ใบ
2. จังหวัดชลบุรี จานวน 196,644 กิโลกรัม ใบอนุญาต 25 ใบ
3. จังหวัดตาก จานวน 126,744 กิโลกรัม ใบอนุญาต 49 ใบ
สรุปปริมาณการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและซากสุกรจากพื้นที่เขตอื่นเข้ามายังพื้นที่ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
ระหว่างวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2564
- ปริมาณจานวนสุกรมีชีวิตทั้งหมด 41,231 ตัว ใบอนุญาต 573 ใบ
- ปริมาณซากสุกรทั้งหมด 3,443,942.96 กิโลกรัม ใบอนุญาต 1,445 ใบ
3.1.3 สรุปผลการตรวจรับรองระบบ e-PP
การตรวจรับรองระบบ e-PP หรือการออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ
สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้เอง ซึ่งทางคณะกรรมการประกอบด้วย 1.) ปศข. 2.) ผู้อานวยการส่วน
สุขภาพสัตว์ 3.) ปศจ. 4.) หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ 5.) ส่วนสุขภาพสัตว์เขตเป็นเลขานุการ
การตรวจรับรองระบบ e-PP ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทางสานักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ให้การ
รับรองแล้วทั้งหมด 15 ราย ไม่ผ่านการรับรอง 1 ราย
3.2 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ)
3.2.1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบ e-operation
ปั จ จุ บั น กิ จ กรรมตาม e-operation ทั้ง หมด 9 กิ จกรรม ได้ 100% ตามเปูา หมายแล้ ว ทั้ง หมด
5 กิจกรรม เหลืออีก 4 กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ 100% ตามเปูาหมาย ตามผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องทาตาม
แผนเก็บตัวอย่างของ สอพ,สพส คาดว่ากิจกรรม e-operation ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2564 จะได้
100% จนถึงปลายปี
3.2.2 ตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด
กิจกรรมตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ส่วนใหญ่จะดาเนินการตามตัวชี้วัดได้ค่อนข้างดี เว้นแต่ทางจังหวัด
แม่ฮ่องสอนต้องมีการกากับ ดูแ ลหรื อช่ว ยในการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้ ได้ ตัว ชี้วัดของปศุ สั ตว์จังหวัด ตาม
เปูาหมายต่อไป
3.2.3 การยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนม
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จากการแบ่งกลุ่ม 100% GAP แบ่งตามศูนย์รวบรวมน้านมดิบใน
พื้นทีป่ ศุสัตว์เขต 5 เดือนมกราคม 2564
กลุ่มที่ 1 ได้ 100% GAP แล้ว (STARS)
กลุ่มที่ 2 ได้ GAP แล้ว มากกว่า ร้อยละ 80 (สีเขียว)
กลุ่มที่ 3 ได้ GAP แล้ว มากกว่า ร้อยละ 50 (สีเหลือง)
กลุ่มที่ 4 ได้ GAP แล้ว น้อยกว่า ร้อยละ 50 (สีแดง)
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ มีสมาชิก 2 แห่ง ซึ่งได้ 100% GAP เพิ่ม คือ 1.) สหกรณ์โคนมหริภูญชัย
(ศูนย์สันปุาตอง) 2.) บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด (ศูนย์ออนหลวย)
3.2.4 กิจกรรม 5ส ส่วนมาตรฐานฯ
ส่วนมาตรฐานฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงสวนบริเวณด้านหน้าอาคารตึกขาว โดยมีการปลูกดอกไม้
ต้นไม้ให้สวยงามและมีการจัดน้าตกขนาดเล็กเพื่อเป็นการลดฝุุนของรถที่สัญจรผ่านหน้าอาคาร
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (นางสาวอาภาพัชร์ นาทอง)
4.1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : (ITA)
ITA เป็นเครื่องมือการประเมินผลการบริหาร การดาเนินงาน และการใช้บริการของหน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์ พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ
และ 10 ตัวชี้วัด คือ
1. IIT แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- การปฏิบัติหน้าที่
- การใช้งบประมาณ
- การใช้อานาจ
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
- การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. EIT แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- คุณภาพการดาเนินงาน
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- การปรับปรุงระบบการทางาน
3. OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
- การเปิดเผยข้อมูล
- การปูองกันการทุจริต
ทั้ง 3 ด้าน มีค่าคะแนนรวม 100 คะแนน และค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน จึงผ่านการประเมิน ซึ่งที่
ผ่านมาผลคะแนน ITA กรมปศุสัตว์ ปี 2562 ได้คะแนน 85.47 คะแนน และ ปี 2563 ได้คะแนน 83.90
คะแนน
การขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ให้หน่วยงานดาเนินการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- กาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
- โครงการยกย่องโครงการใสสะอาด
โดยรายงานผลและประเมิน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ วันที่ 15 มีนาคม 2564 และประเมิน
หน่วยงานผ่านโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด เพื่อเปูาหมายพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้นและ
ยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA เกินกว่า 90 คะแนน
สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินงานประกอบด้วย
IIT ดาเนินการตามมาตรการ และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
EIT ดาเนินการตามมาตรการ และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
OIT นาเข้าข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กาหนด
ปฏิทินการดาเนินงานของหน่วยงาน
1. จัดส่งข้อมูล IIT และ EIT ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. ประเมิน IIT และ EIT ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564
3. นาเข้าข้อมูล OIT ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
4.ประมวลและประกาศ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564
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ปศุสัตว์เขต 5 (นายพนม มีศิริพันธุ์) ขอให้บุคลากรในสานักงานปศุสัตว์เขต 5 ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นแบบวัดที่ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้เสียภายในโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเองใน
5 ตัวชี้วัด
4.1.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจาปี พ.ศ. 2564
กรมปศุ สั ต ว์ ได้ แ จ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติต ามมาตรการส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายใน
กรมปศุสัตว์ ประจาปี พ.ศ.2564 และรายงานผลให้กรมปศุสัตว์ทราบ ผ่านกองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในการนี้ทางฝุายบริหารทั่วไปโดยนิติกรจึงได้
กาหนดมาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มและได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบและถือ
ปฏิบัติดังนี้
- ประกาศส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต 5 เรื่ อ ง มาตรการภายในเพื่ อ ปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศสานักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่อง มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใ น ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ทางราชการของสานักงานปศุสัตว์เขต 5
- ประกาศสานักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (NO Gift Policy)
- ประกาศสานักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารของสานักงานปศุสัตว์เขต 5
ปศุสัตว์เขต 5 (นายพนม มีศิริพันธุ์) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศสานักงานปศุสัตว์
เขต 5 ตามที่หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปแจ้ง โดยเคร่งครัดต่อไป
4.1.3 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการเบิกจ่ายเงินจาแนกเป็นงบรายจ่าย ดังนี้
- งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,489,800 บาท เบิกจ่าย 2,943,950 บาท เท่ากับ 84.36%
- งบด าเนิ น การ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ 6,521,899 บาท เบิ ก จ่ า ย 1,835,433.36 บาท
คิดเป็นร้อยละ 28.14%
- งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,391,400 บาท เบิกจ่าย 897,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.78%
ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจาปี 2564 สานักงานปศุสัตว์เขต 5
- ร้อยละการเบิกจ่าย 49.78%
- ร้อยละการใช้จ่าย 57.80%
ปศุสัตว์เขต 5 (นายพนม มีศิริพันธุ์) ขอให้บุคลากรในหน่วยงานสานักงานปศุสัตว์เขต 5 รับทราบ
และถือเป็ น นโยบายของส านั กงานในเรื่ องการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ แต่ล ะส่ ว น/ฝุ าย เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ให้ได้ร้อยละ
การเบิกจ่าย 55% และร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 60% โดยให้ใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการที่กรมปศุ
สัตว์ได้กาหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5 สามารถให้ความคิดเห็น สอบถาม หรือ
ทักท้วงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณได้ในการประชุมประจาเดือนของสานักงาน
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4.2 ส่วนสุขภาพสัตว์ (นายอภิเษก คงศิลา)
4.2.1 ผลการอนุญาตการจัดตั้งการดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
สรุปจานวนสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ดาเนินการถึง ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
ประเภท
สถานพยาบาล

จังหวัด

รวม

ชั้น

ที่พัก
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
ไม่มี 1
114
36
4
13
12
4
19
13 215
2
28
9
2
2
3
1
5
4
54
หนึ่ง
มี
3
9
5
1
1
–
–
1
1
18
สอง ไม่มี 4
7
3
–
1
–
–
5
2
18
รวมทั้งสิ้น
158
53
7
17
15
5
30
20 305
หมายเหตุ :
1 = สถานพยาบาลที่ไ ม่ มี ที่ พั ก สั ตว์ ปุ ว ย 2 = สถานพยาบาลที่ มี ที่ พั กสั ต ว์ ปุ ว ยไม่เ กิ น 10 ที่
3 = สถานพยาบาลที่มีที่พักสัตว์ปุวยเกิน 10 ที่ 4 = สถานพยาบาลที่ไม่มีที่พักสัตว์ปุวย
1 – 3 ดาเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 4 ดาเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

สรุ ป จ านวนสถานพยาบาลสัตว์ในพื้น ที่ส านักงานปศุสั ตว์เขต 5 ที่ดาเนินการถึง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564
ประเภท
สถานพยาบาล

จังหวัด

รวม

ชั้น

ที่พัก
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
ไม่มี 1
114
35
4
15
12
4
19
13 216
2
29
11
2
2
3
1
5
4
57
หนึ่ง
มี
3
9
5
1
1
–
–
1
1
18
สอง ไม่มี 4
7
3
–
1
–
–
5
2
18
รวมทั้งสิ้น
159
54
7
19
15
5
30
20 309
หมายเหตุ :
1 = สถานพยาบาลที่ไ ม่ มี ที่ พั ก สั ตว์ ปุ ว ย 2 = สถานพยาบาลที่ มี ที่ พั กสั ต ว์ ปุ ว ยไม่เ กิ น 10 ที่
3 = สถานพยาบาลที่มีที่พักสัตว์ปุวยเกิน 10 ที่ 4 = สถานพยาบาลที่ไม่มีที่พักสัตว์ปุวย
1 – 3 ดาเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 4 ดาเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

4.2.2 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ครั้งที่ 2/2564
- ระยะเวลาการดาเนินการ ช่วงวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดสรรวัคซีน ND+IB ที่ได้รับมาจาก
สคบ. และได้มีการจัดสรรลงในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งหมด 2,588,500 โด๊ส
4.2.3 การรณรงค์ทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคสัตว์ใหญ่/สัตว์ปีก
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ได้รับมาจาก สคบ. ทางสานักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับมา 2 ตัว คือ
- ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราดีไฮด์แอมโมเนียมคลอไรด์ เอทธานอลและโมโนเฟนิลอีเทอร์
- ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มทวินเซนแอมโมเนียมโบร์ไมค์
ได้ดาเนินการจ่ายให้กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ทั้งหมด 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่
น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

-๙-

4.3 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ)
4.3.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง
พ.ศ. 2563 (Cage Free)
มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free)
ขอบข่าย
- ฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงตับต่อยอดจาก GAP
- รองรับฟาร์มทั้งแบบไก่รุ่นหรือระยะไข่หรือครบวงจร
- Free-range และ Organic ถึงแม้ไม่ใช้กรงแต่ไม่สามารถขอรับรอง Cage-free ได้
- ขอรับรองทั้งฟาร์ม โดยในที่ฟาร์มเดียวกันทุกโรงเรือนต้องเลี้ยงแบบ Cage-free
- ไม่พิจารณารับการทา Cage-free แค่บางส่วน/บางโรงเรือนของฟาร์ม
- ไม่ผ่านการรับรอง GAP หรือยื่นขอรับรองพร้อม GAP ไก่ไข่ (แต่ต้องผ่านการรับรอง GAP ของ CC ก่อนจึง
พิจารณา Cage-free ต่อได้ )
- กรณีไก่ระยะไข่ สามารถรับไก่รุ่นมาจากฟาร์มที่ไม่ใช่ Cage-free ได้
4.3.2 งานวิจัยอาหารจิ้งหรีด
งานวิจัยอาหารจิ้งหรีด ผ่านการตรวจสอบทาง อยส. เรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่ที่กองแผนงานกาลังรอการ
อนุมัติงบประมาณ ถ้างบประมาณอนุมัติถึงจะสามารถดาเนินการได้
4.3.3 มาตรฐานบังคับ-ฟาร์มไก่ไข่/มาตรฐานปางช้าง
มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ถูกประกาศเป็นมาตรฐานบังคับฟาร์มไก่ไข่เรียบร้อย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
มีผลบังคับใช้ฟาร์มไก่ไข่ จานวน 100,000 ตัวขึ้นไป พ้นระยะที่จะผ่อนผัน ส่วนฟาร์มไก่ไข่ จานวน 1,00099,999 ตัว ใช้บังคับเมื่อก้นกาหนด 5 ปี
4.3.4 แผนการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2564
สัปดาห์
1

2
สัปดาห์
2
3
4

วันที่
1-2
3
4-5

กิจกรรม
ปศุสัตว์อินทรีย์
COP
ตรวจสอบปริมาณน้าผึ้งส่งออก

หมายเหตุ
นักศึกษาฝึกงาน
-

อบรมมาตรฐานฟาร์มผึ้ง
ตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณน้านมดิบ

สถานที่
ศูนย์สันปุาตอง
อ.เมือง,สารรภี,ดอยหล่อ จ.
เชียงใหม่
บ.เชียงใหม่เฮลท์ตี้โปรดักซ์
-

8
9-10
วันที่

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

11-12

ตรวจ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์

จ.เชียงใหม่

-

15
16-17
18-19
22-23
24-25
26

อบรมปศุสตั ว์อินทรีย์ (โครงการหลวง)

อ.สะเมิง
จ.ลาพูน
ZOOM

นักศึกษาฝึกงาน
-

ตรวจ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ประชุม CC GMP

นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน

- ๑๐ -

4.4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิจิตร จิตอารี)
4.4.1 สรุปผลการดาเนินงาน ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- การตรวจติดตามงานกิจกรรมพัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์
2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามงานกิจกรรมปศุสัตว์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่สะปฺอก อ.แม่วาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิ
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมของฟาร์มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ปีกในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์
- การตรวจติ ด ตามงานตามแนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากระบื อ ไทย ตามด าริ ข อง
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลป์ยานี ภายใต้โครงการ ธคก. จ.น่าน เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าประชุมชี้แจ้งแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ตามดาริของ
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลป์ยานี ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน และกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่จริม จ.น่าน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการ ธคก. โดยมีปศุสัตว์ อ.เชียงกลาง
และปศุสัตว์ อ.แม่จริม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมติดตามงานในครั้งนี้
- การตรวจติดตามงานโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการ
ธกค. จ.น่าน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงานปศุสัตว์ จ.น่าน เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบโคให้แก่
กลุ่มเกษตรกรบ้านนาวี จานวนแม่โค 35 ตัว เกษตรกร 7 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโครงการประชารัฐ-สาน
พลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการ ธกค. ณ บ้านนาวี ต.บ้านฟูา อ.บ้านหลวง จ.น่าน
- การตรวจติดตามงานของโครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ และอ.สันปุาตอง
จ.
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
เขต 5 ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอสันปุาตอง และสานักงานปศุสัตว์อาเภอดอยหล่อ เข้าตรวจติดตามงาน
โครงการแพะ-แกะล้านนา พร้อมให้คาแนะในการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารเลี้ยงแพะ รวมถึงความ
ต้องการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเกษตรกรต้องการให้สนับสนุนเครื่องหั่นสับกระถินหรือหญ้า
และองค์ความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มและสุขภาพแพะ
- การศึ ก ษาดู ง านและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานกลุ่ ม เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ ป ระดู่ ห างด าจอมทอง
เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 นายพนม มี ศิ ริ พั น ธุ์ ปศุ สั ต ว์ เ ขต 5 พร้ อ มด้ ว ยนายวิ จิ ต ร จิ ต อารี
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
และนายจักรพันธ์ คอทอง ปศุสัตว์อาเภอจอมทอง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสานักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้า
ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ และตรวจติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดา
จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- การติ ด ตามงานของโครงการแพะ -แกะล้ า นนา ในพื้ น ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชี ย งใหม่
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอไชยปราการ เข้าติดตามผลโครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ ณ จินดารันต์ฟาร์ม
- ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ลี้ ย ง สั ต ว์ ใ น พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง
เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ เข้า
ตรวจติดตามผลการดาเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการปางมะโอ และ
ห้วยเปูา อ.เชียงดาว และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง อ.ฝาง เพื่อประเมินความพร้อมของเกษตรกรใน
การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านปศุสัตว์

- ๑๑ -

- การติดตามงานของโครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่ จ.ล าปาง เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์
2564 เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส่ ว นส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต 5 พร้ อ มด้ ว ย
ส านั กงานปศุ สั ตว์ จ.ล าปาง และปศุ สั ตว์ อ าเภอเมื อ งแจ้ ห่ ม เมื องปาน และเกาะคา ร่ ว มติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา
แผนการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2564
- คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต
- คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer ดีเด่นระดับเขต
- ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- นิเทศ ติดตามงาน และตรวจเยี่ยมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ของเกษตรกร, โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโค - กระบือ, โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ และ
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาหรับปลูกพืชอาหารสัตว์
- อบรมโครงการรวมพลคน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)
- ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสวพส.
4.5 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (นายวุฒิชัย คาดี)
4.5.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 5
ผลการด าเนิ น งานของปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ภายใต้ ตั ว ชี้ วั ด ปศุ สั ต ว์ เ ขต (ด้ า นนโยบายกรมปศุ สั ต ว์ )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)
- ส่วนส่งเสริมฯ เรื่องการส่งเสริมโคนม การดาเนินงานอยู่ที่ 37.50% เปูาหมายคือ ไตรมาสที่ 1-2 ต้องไม่ต่า
กว่า 50%
- ส่วนสุขภาพสัตว์ เรื่องการฉีดวัคซีนของสุกร ผลการดาเนินงานกาลังทารายละเอียด
- ส่วนมาตรฐานฯ เรื่องการตรวจสอบรับรองและสารเร่งเนื้อแดง ได้เกือบ 100% ตามเปูาหมาย
ข้อปฏิ บั ติ ให้ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบส่ ว น/ฝุ าย ที่เป็ นเจ้า ภาพโครงการ/กิจกรรม ต่ างๆ กากับ ดูแล และ
ตรวจสอบ ผลการดาเนินงานของปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์/สถานี ในพื้นที่เป็นประจาทุกเดือน
4.5.2 ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564
- การจัดกิจกรรม CoP จากการเรียน e-Learning รอบที่ 1/2564
ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 จะมีการจัดกิจกรรม COP โดยแบ่ง 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้าฝุาย และข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ณ ห้องประชุมเล็ก สานักงานปศุสัตว์เขต 5
กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการระดับชานาญการ ชานาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
เรื่อง การเจรจาต่อรอง ณ ห้องประชุมกลาง สานักงานปศุสัตว์เขต 5
กลุ่มที่ ๓ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และจ้างเหมาบริการ
เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะสรุปกิจกรรม COP ส่งคณะทางานเพื่อรวบรวม จัดทารายงานส่งกองการเจ้าหน้าที่
ทางเว็บไซต์ทางสานักงานปศุสัตว์เขต 5
4.5.3 ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารฯ รอบที่ 1/2564
ทางสานักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รายงานให้ทางกรมปศุสัตว์ทราบในการติดตามรอบที่ 1 ทั้งหมด 4
รอบ ตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์เขต ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัว
1. ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม

- ๑๒ -

2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ระดับความสาเร็จในการปูองกันโรคระบาดในสัตว์
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.1 การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)
4.2 การบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
4.3 การติดตามการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) ของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4.4 โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)
4.5 ตัวชี้วัดเลือก (3 ตัวชี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด) (2) การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองการ
ปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)
5. ระดับความสาเร็จของการติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
6. ระดับความสาเร็จด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์
6.1 ร้อยละความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดในพื้ นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์เขต ทาได้จริง
เปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.2 ร้อยละความสาเร็จ ของปริมาณผลผลิ ตที่ปศุสั ตว์เขตทาได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตที่
สานักงานปศุสัตว์เขตได้รับมอบหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.3 ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต
7. ระดับความสาเร็จในการกากับปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ให้ดาเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
สร้างความรับรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน
8. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
9. ร้อยละความสาเร็จในการทาหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอเชิญร่วมทาบุญบูรณะศาลพ่อปูุเฮือนคา (บริเวณข้างคอกแกะ) เนื่องจากเกิดลมพายุพัดต้นไม้
หักโค่นทับบริเวณศาลพ่อปูุเฮือนคาเสียหายมีสภาพชารุด
6.2 การเข้าร่วมประชุมแทนปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ ทาเป็นบันทึกและ
รายงานผลการประชุมกับปศุสัตว์เขต 5 ทราบด้วย
6.3 ขอให้ส่วน/ฝุาย จัดทากิจกรรม 5ส ประจาปี 2564 ทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป โดยแบ่ง
ให้ส่วน/ฝุาย รับผิดชอบ ดังนี้
พื้นที่ ที่ 1 ส่วนสุขภาพฯ รับผิดชอบ
- อาคารด้านล่างสานักงาน ตั้งแต่บริเวณหน้าห้องน้าหญิงไปทางทิศตะวันออก จนถึงห้องสุขภาพ
- ด้านหน้าอาคารสานักงานฝั่งทิศตะวันออกทั้งหมด โรงจอดรถจนถึงขอบถนน
- ด้านหลังอาคารสานักงานฝั่งทิศตะวันออกทั้งหมด จนถึงร่องน้า
พื้นที่ ที่ 2 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รับผิดชอบ
- อาคารด้านล่างสานักงาน ตั้งแต่บริเวณห้องโถงหน้าห้องน้าชายไปจนถึงห้องทางานผู้อานวยการส่วน
- ด้านหลังอาคารสานักงานหลังห้องส่วนยุทธศาสตร์และห้องผู้อานวยการ

ผลการดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 5 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

ผลการดาเนินงานสานักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
เป้าหมาย 8 ราย
ผลงาน 3 ราย

ไตรมาส 4 ➠

100

ไตรมาส 3 ➠
ไตรมาส 2 ➠

75

ไตรมาส 1 ➠

25

100.00

เป้าหมาย 250 ตัวอย่าง
ผลงาน 242 ตัวอย่าง

เป้าหมาย 22 ราย
ผลงาน 11 ราย

เป้าหมาย 283 ราย
ผลงาน 0 ราย

96.80

50

-

 เป้าหมาย %
 ผลการดาเนินงาน %

เป้าหมาย 4,500 ตัว
ผลงาน 0 ตัว

เป้าหมาย 1 แห่ง
ผลงาน 1 แห่ง

37.50

50.00
0.00

0.00

เกณฑ์การ
ประเมิน
ผลงาน
5 เดือน
(50.00%)

